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M I N U T A
ședinței de îndată a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 12 decembrie 2017

  Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a 
întrunit în ședință de îndată în data de 12 decembrie 2017, orele 
1000, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.

La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți un număr 
de 20 consilieri județeni, ședința fiind legal constituită. Lipsesc de 
la ședință domnul vicepreședinte Vasilescu Sorin Adrian, precum 
și domnii consilieri județeni: Bălănesc Doinița Maria, Ciodaru Iulian 
Dacian, Dimulescu Rodica, Gherman Petre Lucian, Hirghiduși Ion, 
Hodor Petru, Mârza Florin, Oprișa Ioan Florin, Popescu Valentin, 
Stănescu Vetuța.
  Sedința a fost condusă de domnul președinte Bobora 
Mircea Flaviu.
  A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi 
(20) procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din 29 noiembrie 2017.
  S-a alăturat plenului doamna consilier județean Frânc 
Oana Elisabeta, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți 
în continuare este 21.

Proiectul ordinii de zi a fost supus la vot cu propunerea 
ca  primul punct să fie discutat ultimul. Ordinea de zi a fost 
aprobată cu această modificare, cu unanimitate de voturi (21).
      Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel:

• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor 
de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara 
pe anul 2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (21), atât pe 
articole, cât și în ansamblu;
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• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor 
de credite în cadrul bugetului Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2017 –
adoptat cu unanimitate de voturi (21), atât pe articole, cât și 
în ansamblu;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor 
de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2017 – adoptat 
cu unanimitate de voturi (21), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;

• Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de 
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în 
bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2017 –
adoptat cu unanimitate de voturi (21), atât pe articole, cât și 
în ansamblu;

  S-a alăturat plenului doamna consilier Dunca Victoria 
Alina, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în 
continuare este 22.

• Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare 
a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 
687D de la km 3+350 la km 10+100 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (22), atât pe articole, cât și în 
ansamblu.

SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Sorin Stefoni

                  CONSILIER,
                                                       Corina Carmen 

Mureșan
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